
 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 الفوج: األول 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

 األحـد 

   1مالية محاسبة 

 )أعمال موجهة( 

 قويدري عبد الرحمن  د. 

 "  1قاعة – 1جناح"

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 د.  طروبيا ندير

 ”1قاعة – 1“جناح

 1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

  د.

 ”1قاعة – 1“جناح

   

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1جزئياقتصاد 

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

    الثـالثاء 

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 مكرودي سالم   .د

 ”1قاعة – 1“جناح

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د. جاليلة عبد الجليل 

 ”1قاعة – 1“جناح

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 حاجي يوسف  د.

 ”1قاعة – 1“جناح

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 الثاني الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

 األحـد 

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

    د.

 ”2قاعة – 1“جناح

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 قويدري عبد الرحمن   د. 

 ”2قاعة – 1“جناح

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 د.  طروبيا ندير

 ”2قاعة – 1“جناح

   

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

    الثـالثاء 

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 بللعما أسماء د.

 ”2قاعة – 1“جناح

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 مكرودي سالم    .د

 ”2قاعة – 1“جناح

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د.  جاليلة عبد الجليل 

 ”2قاعة – 1“جناح

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 الثالث الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

 األحـد 

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 د.  طروبيا ندير

 ”3قاعة – 1“جناح

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

    د.

 ”3قاعة – 1“جناح

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 قويدري عبد الرحمن   د. 

 ”3قاعة – 1“جناح

   

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

    الثـالثاء 

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د.  جاليلة عبد الجليل 

 ”3قاعة – 1“جناح

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 حاجي يوسف  د.

 ”3قاعة – 1“جناح

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 مكرودي سالم    .د

 ”3قاعة – 1“جناح

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 الرابع الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

 األحـد 

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 هاللي أحمد   .د

 ”7قاعة – 1“جناح

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د.  جاليلة عبد الجليل 

 ”7قاعة – 1“جناح

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 حاجي يوسف  د.

 ”7قاعة – 1“جناح

   

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

    الثـالثاء 

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 ميموني بلقاسم  د. 

 ”7قاعة – 1“جناح

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 طلحاوي فاطمة د.  

 ”7قاعة – 1“جناح

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

    د.

 ”7قاعة – 1“جناح

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 الخامس الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

 األحـد 

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 حاجي يوسف  د.

 ”8قاعة – 1“جناح

 لالقتصاد مدخل 

 )أعمال موجهة( 

 هاللي أحمد   .د

 ”8قاعة – 1“جناح

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د.  جاليلة عبد الجليل 

 ”8قاعة – 1“جناح

   

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

    الثـالثاء 

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

    د.

 ”8قاعة – 1“جناح

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 ميموني بلقاسم  د. 

 ”8قاعة – 1“جناح

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 طلحاوي فاطمة  د.  

 ”8قاعة – 1“جناح

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 الرحمن ع القادر   أ.د.ع

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية، التجارية 

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 السادس الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

 األحـد 

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 د.  جاليلة عبد الجليل 

 ”13قاعة – 1“جناح

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 حاجي يوسف  د.

 ”13قاعة – 1“جناح

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 هاللي أحمد   .د

 ”13قاعة – 1“جناح

   

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

    الثـالثاء 

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 طلحاوي فاطمة  د.  

 ”13قاعة – 1“جناح

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

    د.

 ”13قاعة – 1“جناح

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 ميموني بلقاسم  د. 

 ”13قاعة – 1“جناح

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية 

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 السابع الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

 األحـد 

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 عزيزي أحمد  د. 

 ”14قاعة – 1“جناح

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 العش ي وليد   د. 

 ”14قاعة – 1“جناح

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

    د.

 ”14قاعة – 1“جناح

   

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

    الثـالثاء 

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 بوحسون حسوني  .د

 ”14قاعة – 1“جناح

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 صالحي عبد العالي  د. 

 ”14قاعة – 1“جناح

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 بلبالي عبد السالم  د.

 ”14قاعة – 1“جناح

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 الثامن الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

    األحـد 

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 دحو محمد  د. 

 ”1قاعة – 1“جناح

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 بن ديبة يمينة د. 

 ”1قاعة – 1“جناح

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

    د.

 ”1قاعة – 1“جناح

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

 الثـالثاء 

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 لكصاس ي سيد أحمد    .د

 ”1قاعة – 1“جناح

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 باهلل فلة   د. 

 ”1قاعة – 1“جناح

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 د. ع الرحمن ع القادر

 ”1قاعة – 1“جناح

   

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 عبد الجليل  هداجي أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 التاسع الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

    األحـد 

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

  د.

 ”2قاعة – 1“جناح

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 دحو محمد   د. 

 ”2قاعة – 1“جناح

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 بن ديبة يمينة  د. 

 ”2قاعة – 1“جناح

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

 الثـالثاء 

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 د. ع الرحمن ع القادر

 ”2قاعة – 1“جناح

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 لكصاس ي سيد أحمد    .د

 ”2قاعة – 1“جناح

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 صالحي عبد العالي د. 

 ”2قاعة – 1“جناح

   

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 العاشر الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

    األحـد 

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 بن ديبة يمينة  د. 

 ”3قاعة – 1“جناح

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

  د.

 ”3قاعة – 1“جناح

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 دحو محمد  د. 

 ”3قاعة – 1“جناح

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 أحمد هاللي  .د

 املدرج )و( 

 الثـالثاء 

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 باهلل فلة د. 

 ”3قاعة – 1“جناح

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 د. ع الرحمن ع القادر

 ”3قاعة – 1“جناح

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 لكصاس ي سيد أحمد      .د

 ”3قاعة – 1“جناح

   

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 الرحمن ع القادر   أ.د.ع

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية، التجارية 

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 الحادي عشر الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

    األحـد 

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 مكرودي سالم   .د

 ”7قاعة – 1“جناح

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 جاليلة عبد الجليل د. 

 ”7قاعة – 1“جناح

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 بللعما أسماء  د. 

 ”7قاعة – 1“جناح

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

 الثـالثاء 

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 بن مسعود محمد د. 

 ”7قاعة – 1“جناح

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 بن ديبة يمينة  د. 

 ”7قاعة – 1“جناح

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

    د.

 ”7قاعة – 1“جناح

   

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 االقتصادية، التجارية وعلوم التسييركلية العلوم 

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 الثاني عشر الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

    األحـد 

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 بللعما أسماء  د. 

 ”8قاعة – 1“جناح

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 مكرودي سالم    .د

 ”8قاعة – 1“جناح

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 جاليلة عبد الجليل  د. 

 ”8قاعة – 1“جناح

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

 الثـالثاء 

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

    د.

 ”8قاعة – 1“جناح

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 بن مسعود محمد  د. 

 ”8قاعة – 1“جناح

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 بن ديبة يمينة  د. 

 ”8قاعة – 1“جناح

   

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 الثالث عشر الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

    األحـد 

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 بن العارية أحمد د. 

 ”13قاعة – 1“جناح

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 بللعما أسماء  د. 

 ”13قاعة – 1“جناح

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 مكرودي سالم    .د

 ”13قاعة – 1“جناح

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

 الثـالثاء 

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 بن ديبة يمينة  د. 

 ”13قاعة – 1“جناح

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

  د.

 ”13قاعة – 1“جناح

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 بن مسعود محمد  د. 

 ”13قاعة – 1“جناح

   

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 )و( املدرج 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   



 

 

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 الجذع املشترك مصلحة

    جدول االستعمال الزمني للدروس 

 السداس ي األول  - 2022/2023املوسم الجامعي 

 السنة األولـى 

 الرابع عشر الفوج: 

 17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00 األيــام 

    األحـد 

   1محاسبة مالية

 )أعمال موجهة( 

 عزيزي أحمد  د. 

 ”14قاعة – 1“جناح

  1اقتصاد جزئي

 )أعمال موجهة( 

 العش ي وليد د.   

 ”14قاعة – 1“جناح

   1اإلنجليزية

 )أعمال موجهة( 

    د.

 ”14قاعة – 1“جناح

 االثنين 

  1رياضيات

 )محاضرة(

 بن العارية أحمد  .د

 املدرج )و( 

 1اقتصاد جزئي

 محاضرة() 

 طروبيا ندير  د.

 املدرج )و( 

 

 مدخل لالقتصاد  

 )محاضرة(

 هاللي أحمد  .د

 املدرج )و( 

 الثـالثاء 

 1رياضيات

 )أعمال موجهة( 

 مونه يونسد. 

 ”14قاعة – 1“جناح

 1إحصاء 

 )أعمال موجهة( 

 بللعما أسماء   د.

 ”14قاعة – 1“جناح

 مدخل لالقتصاد 

 )أعمال موجهة( 

 حاج قويدر عبد الهادي  .د

 ”14قاعة – 1“جناح

   

 األربعاء 

  1إحصاء

 )محاضرة(

 أ.د.ع الرحمن ع القادر 

 املدرج )و( 

 مدخل للقانون 

 محاضرة() 

 لكصاس ي سيد أحمد  د.

 املدرج )و( 

   

 الخميس 

 1مالية محاسبة 

 )محاضرة(

 هداجي عبد الجليل أ.د. 

 املدرج )و( 

 مدخل لعلم اجتماع املنظمات 

 محاضرة() 

 مجاهد سيدأحمد  د.

 املدرج )و( 

   


